TEHNICA ACCENTUÂHlI ÎN SONETUL EMINESCh\'N

lVIuzÎealitateaversului, ea element important al armoniei eminesciene,
este un fapt evident. Căutînd cu neodihnă crcatoare wcuvîneul'/ Ce exprimă
adevărul", Eminescueste atent nu numai Ia sensul şi îneăI;cătura lui poetică,
ei şi lam uzicr-pe care o degajă sunetele ce-l compun 1,.Cîlld se .citează prima
strofă din Luceaţărul, de pildă, se insistă de ohicei asupra numărului variantelor, dar nu se menţionează nicăieri că În forma aleasă{"O prea frumoasă
fată"),
trei accente cad pe vocala a sau pe un diftqugcare o c'nţine (V\J - \J - \j ). Prin repetarea sub accent a vocalei respective, cu nuaţrţările muzicale date de prezenţa ei în cei doi diîtongi, se creează deschiderea
spre
o imagi;le luminoasă pe care Eminescu n-ar fi ohtinut-odacă-ar fi
una
din celelalte variante.>
.
Cu atît mai acut se pune problemamultipleloraspecte pe care le ia acccnluarea .în sonete,' ştiindu-se că această Iormă fixă (le' poezie
respectarea riguroasă a normelor prozodiceprivind ritm,1.11
şi
versurilor.
.
E,ndeeasi!aul iambic))resuP.Ull?aecentuaI'fa.siabe(:r parej<2,4, _6, ,
10), avînd, adicăi.un.mumăr de emer accente. 10UUŞlicIfra·aee;lstadlfera,
de la poeziela poezi\, şi chiar în cadrul aceluiaşitext.Tn funcţieI' materialul.
li:xical folosit.şi (nuInultim ul rînd) de ideile poetice,pe care autorul vrea să
le exprime. În endecasilabulitalian, de pildă, s-a s tabilit cu p€\ciziecă accentuarea anumitor silabe din vers îi dau acestuiao anumită tonalitate';care poate
fi percepută UŞ')I'de metriciau. Astfel, accentuarea silabelor G şi 10eluce)?forma muzicală cea mai iudefinită", dar şi "cea mai cGmună":l(\cestvi, prim
tip de ellqe.e<;lşI<.tPîi
urrnHa,,"CeIC.\.l.<;lccentepe
silahele.1,., i 1q,R,are. "cel
H.lni..bJg.<\l.
Îll,yariate.po.şibileefede", dar şi.,.,eelmai.calm".p,Inşfîrşit,.,altreilea
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tip, ClIaccente pe silabele 4, 7 şi 10 este "mai puţin frecvent", clarşi "er! rnai
săltăret (pilI saltellanle)şi grăbit, aproape astmatic'?'.
Evident, caracteristicile fonetice ale cuvintelor (accent de intensitate,
lungimea silabelor etc.) se observe!in versurile oricărei limbi, -- deci şi în
a noastră. Cu acest prilej remarcăm faptul eri eridecasilahulrnrnânesc ---În
speţă cel fi)Iesit de EminescII are unele asemănări eu cel italian, dar şi deosebiri, care-i definesc personalitatea.
Semănînd cu doi piloni ai versului, silabele ,1 şi 10 sint cu anumite
excepţii, pe care le vom semnala -- totdeauna accentuate. Dacă ictusul forte
din clausulă este o realitate de necontestat, putem afirma efIşi accentul silabei
a patra este' prijpiav,ca intensitate, .d( cel al ictusuluifor te.7 Acesta este lin
argument solid în favoarca cezurii mobile",tare desparte versul în două ernistihuri inegale, Întocmai ca În SUnetulitalian.
Tabloul accerrtelorin sonetele anturne se prezintă astfel:
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8 PentrudetnJii.vezfAdrlanVoleu.CezuraÎI!souetuleminescian,
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rltrulcă"pe careEminescuo creeazăîn sunetul.A{(/ră-i
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Două.versuri din s01H)tuLSunf
ani la mijlocşi pun! din. Trecllţ-;auanH".
nu au silha c\,patraacpentuat::j,.în. fUlJ,eţ}e
de paziţiacelol'lalte accente-vaJiazn.şi spl1el11t\!
ritmicăsAstfel,în versul:"C\lll}inima:-rnJde-adînc o )in,işţţ}şte"
{2Jl0şchenvritmică este V- VVV - V\(\(.rV, înte(',l11ai
cuayersulu,l"Cefnql'ic>a-mi.
de.co.pi)o-nnseninară"(lin Trec111",flllqn
i.i... tIJchimb.învr;rsul" Minune
cu.nchi mari şi 111.i.nărece·'"tot
din sonetulS1111t..anilamij(oc,.deşi silabaa
patra lluţ'hte aceellt.llată,.eclelaltesilabe pare poartă accent.: \(- V VV V
V-V·
.
ie()psiclcră
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.emillescicDi.Dar. lot cereeLătotulmclJil,ionatafirrnă:"În to,t
('.t\aueJe.general,s('.·hemeleritmiceale pDezieicmineseteaecclnctd cU cele alcătuite pe haza operei altor poeţi, fapt ce dovedeşte erI norma ritmică este
determinată, În 'ultimă instanţă, de aspectul material al limbii, aeelaşipe!JJru
_toţicj'catorii depoet:ie. Coincidentaîn ansamblup,u eXclli(f:.diferenţierile în
detaliu"; s peciticuldin ve,rsifieaţiafiecărui pot:,trez.idă lri înţrebuinţarea PCl,l'.ticulană.<\limbii..ca semnificant şi devine Unfapt de stil indi:vidual:'12.
Desigur
.'t.oţiplyeţiiearefolosesciamhul tin.d (teoI'etie)spr aceeaşischemă.pHrtehnic.a
accel1l:ttlti'ii
diferă de la poet lapoet,eea ce contr?vine(italacelei "nivelări
a acct;ptu{lrii"kspre care vorbea LFHleriv. în plţIS,.schill1bareasau.lipsa
___ o • _
lQîh'Iîl'arantb'iă
estell'ceu1rmmăru
Isonetnh;i.
l1I.Funiel'iu,
Ver:ifita(iarotmlnettitcă,
Timişoara;
FacUt,1980,p. 43
12Idem,p. 44.

accentuluipe o anumităsilahă nu se explică numai prin fuJr>sirca
materialului
lexical, ci şi priufnnulpc care vrea să-I imprime l')ccLnlversului respectiv,
folosind, UiIdă,exclamatiileşiîntrehările
proprii poezieiromantice,
Nu există niciuri singur SqD.Bt
antum În care silaha a doua 18 ne accentu ată în
Dacii În
CÎndlusuşiglasul şi Trecut-auanii..;
, numărul acestora cnHit;ela 2 în Afllră-i toamnă
EiÎn Iubind În tainâ... şi to t la Eiin .Veneţia.
ictuşi, pe silabele 4, 6, 10, caIn exemplele : "Şi
toată" (1) şi "Ca să te văd venind ca-il vis,
,'it·m,;,.,"
este V V v- V - V - V-V. Sint însă şi cazuri cînd
,"",'m"r,,,:
ictusilor se-recuce la trei (Li,6 şi 10). şi atunci' scMlha versurilor:
p!ăcere"(4) şi "Ca-nl;i.ntirimtăcere c-u-cetate" (6)
V-VVV-V.
CÎlldEw:inescu
subliniezeprimul cuvîntdin
el mută accentul
de Pe a doua pe prima
aşa cum procedeazăin sunetele Iubind În Laină...
şi Venefia.,
'Astfel, în versul: "Vreau să mă-nec de .plcea-uvăpăiere" (4), care
urmează sllc:rIla'- V Y V ., V V V - Veste subliniată şi )dtllJic.nerăhdarca
Îndrăgostitului a fi
dcgrahă alături de iuhită. Vom mentiona, de asemenea,eli:versul"El muma-n veci e-n floarea
(6). căruia îi corespunde
schema . V v.- V - V V V·· V, are patru ictuşi (1, G, 10), in vreme ce versurile : "Preo. rămas din a vechimii zile" (6) şi "Nu-nvie l!1orţ..ii (,-fl.zadar,
copile l" (6), deşi ,au acelaşi număr de ietuşi ca în exmpllll.de mai sus, cunosc
o altă dispunereti accentcîor : 1, Ll,8 şi 10, schema fii.nd- V V - V V V - V - V.
O
a liniei melodice este obţinută de Eminescu prin rapor-tul
stabileşte Între
ne referim la ver;l1'ile d( tipul:
h,;·,,','1,'rl
care au to:ţiictuşii; cOl;formscheacele.vE'rsuri.în eate, dPJ?ă.silaba
pînă la ictuSlllf(Îrtr:din chwsuJă.. Ren.unopta, cuvintele de rimă-- îU.:lcl:'st.caz puI'percepute şi reţinuif eatare.În. soneu 1
'Suni ani
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V:· VV
văd zîmhind (;opililreşle
I Se stinge-atunci
u viaţă de durere, Privirc[Hni arde, sufletul imi creste".Numeroase alte verlsuri sînt
ac:estrl'loc!.. . C()nJfrll1iastfel'tB()riahlilbrăaeanu privind ,:"adecvan'a ritmului lâ idee"13.Menţ.ionăll1,i
de asemenea, În ultiI:uul
iVers:Citat,
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ajutorul ritmull1i,'ca ptwtMoarel Întregii ÎncărpCiezieiiM;
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Schema ritmică V - V ..V - V V V - Veste des întllnită In sonotcle anlume. Dar cezura (simplă sau dublă} determină nuantări diverse ale ritmului,
punînd în evidentă o anumită celulă ritmică. Acest tip ritmic se găseşte de
trei ori în sunetul Iubind in taină... : "Dar nu mai pot. A dorului tărie / Cuvinte dă duioasclor mistere'": precum şi penultimul vers: "C-lHlz.îrnhetfaci
gîndirea-mi să se-mhete". Cînd versul contine şi o unitate dactilică, atunci
şi cuvîntul (sau sintagma) care o formează poartă accent. De exemplu:
"ars(! e de sete". Dar cel mai mare număr de versuri aparţinînd acestui tip
ritmle se Întîlneşte în sonctul Cind insuş! glasul, unde, ca şi în Sunt ani la
mijloc, al doilea terteL este construit în Întregime în .acest fel: "Cu geana ta
m-atinge pe pleoape, I Să simt fiorii strîngerii în braţe - I Pe veci pierduto, vecinic adorato !"
, în mod frecvent, In endecasilahuleminescianaccentul Ilotează pe aceste
două silabe (ti şi 8). CIndsilaha a opta poartă accent, el poate lipsi de pe silaba
a şasea. în sonetul Alari'i-itoamnăgăsim un exemplu: "Dar şi mai bine-i, cînd
af'ară-izloată", corespunzîndschemeiV·· V - V V V - V - V, ea şi primeledouă
versuri din Iubind in tauiă... : "Iubind în taină am păstrat tăcere, I Gîndind
că astfel o să-ti placă tie". Acest tip ritmic este utilizat şi în Veneţia: "Pe
scări de marmură, prin vechi portaluri, I Pă trunde luna, inălhind păreţii".
În funcţie de poziţia accentului Ilof.ant,dar şi de cezură, versul poate avea un
dactil (ea În cazul deja menţionat) : "Privirea-mi arde,'sufleilll ÎnÎ creşte" (2)
urmînd schema:v -'V - V j.- V V V ..V, sau un an apest, ca în versul:"Pătrunde
luna, tnălbinâ păreţii", a cărui schemă ritmică este unmătoarea : V - V - V /
VV-V-y.
Dar sînt şi cazuri cînd, lipsind accentul pe silaha a şasea, endecasi..
Iahul arc, totuşi, cinci ictuşi. Eminescu recurge eu bună ştiintă la accentuarea
unor silabe impare .,.. aşa cum procedează În Trecut-cutanii ".--. cu scopul
de a sublinia şi ritrnic emotia cuprinsă în aceste exclamatii retorice: ,,0, ceas
al tainei, asfinţit de sară" (- - V - V I V V - V - V) şi "Să fac, 0, suflet, ca din
nou să tremuri" (V---V IVV-V-V).
!'
Tehnica accentuării şi cezura mobilă contribuie la armpnia versului.
eminescian dînd eudccasilabilor din sunete o personalitate inconfnndahilă,
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